……………, dnia………...……....
.......................................................
.......................................................
(nazwa i siedziba oferenta)
.......................................................
(nr tel.)

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71 A
62-800 Kalisz

FORMULARZ OFERTOWY
- ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ W odpowiedzi na zapytanie ofertowe / pismo / e-mail * nr …………………..... z dnia ………..…..…
na realizację zadania pn: ……..…………………………………………………..……..………...………
……………………………………………………………………………………………………………
oferuję wykonanie zadania w zakresie szczegółowo w nim opisanym, za wynagrodzenie ryczałtowe:
netto …………………zł (słownie zł:………......……………………………………..…….…………)
brutto ……….……… zł (słownie zł:…………….………………….……….....…...……….………..)
1. Oświadczam, że zobowiązuję się wykonać zadanie w terminie ………….……………. dni
od otrzymania zlecenia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami technicznymi nr WTS …………. z dnia ………………
i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń, zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty oraz
zapoznałem się w terenie z przedmiotem zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z Wytycznymi do wykonywania robót na sieciach wspólnych,
Wytycznymi do wykonywania robót na sieciach wydzielonych i Wytycznymi w zakresie zasad odbioru
robót budowlanych dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego i nie wnoszę żadnych
zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję wzór umowy dostępny na stronie internetowej
Zamawiającego.
5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty.
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę, by wszelką korespondencję związaną z ofertą oraz ewentualną
realizacją, zgłaszanie awarii i usterek przesyłano pocztą elektroniczną na adres:
………………………………………………………………………………………………….
(czytelny adres e-mail)

_________________________________________
Podpis i pieczątka oferenta lub osoby uprawnionej
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Wykaz osób posiadających ważne uprawnienia
do wykonywania pracy pod napięciem
na urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV,
które będą wykonywały prace związane z wykonaniem zadania

L.p.

Imię i Nazwisko

Numer
posiadanego
świadectwa
kwalifikacyjnego

Data ważności
świadectwa
kwalifikacyjnego

Poziom
napięć dla
posiadanych
uprawnień

Posiadane przeszkolenie w zakresie
wykonywania PPN (wymienić nr technologii
zgodnie z Instrukcją PPN obowiązującą w
Energa-Operator SA)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

_________________________________________
Podpis i pieczątka oferenta lub osoby uprawnionej

